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پراسرار غار میں

معراج

ہم نے عالمہ دانش کے ساتھ بہت سے سفر کئے۔ ہر دفعہ ہم کوئی نہ 
کوئی بات دریافت کرکے واپس لوٹے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم 

کسی خبر کی تصدیق کے لئے اس جگہ پہنچے تو بات کچھ اور ہی 
نکلی۔

ہے۔لناچنو یبوریں می کہ ہاطالع دے نہ دن عالمیک ا
"؟ےس لئک"ا، چھوے پتان مرشد نکپ
ا ک جنے صاحب نی سیں کاس م۔ االکنہ ا تراشکاخبار یک اے سیگ بے نپاے نه عالم

ے ائیور دراھے ار تکاشت یں کا میمال۔ یہ اھا تکھمضمون لیک ا، اھر تینام رضوان شوم
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یک اکہ ا ھت اکھلیں مضمون م۔ اھوا تہال پھیا فارم کا ربر کان ھ ساتھ ساتگ کے النی ل
موجود یں ر ماس غاہیں ہے۔ اور نیں کہیں ا میسا غار دنیاہے۔ غار یک ایں مڑ ای پہبیقر
ه وی ہیں تہریں غار مڑیں ادگمچجو ی عنگ کی۔ ید رنیا سفھیل دودک، بالہےد یز سفچیر ہ

۔ گ کے ہیںد رنیسفھی حشرات بے اور دوسرڑے وکمکیڑے ، پسانہیں۔ د یل سفکبال
 لکز بالچیر یہ کہ ہونس غرض پھاس گھ، درخت، ےودپ، ںاڑیاھاس جپآس کے غار 
ہ افسان پسچدلیک اے اسے نں وگا تو لویں چھپمضمون اخبار میہ جب ہے۔ د یا سفھیدود

ی۔دہ نہ خاص توجی وئکر پا اور اس ھسمج
ی ار والغہے یہ ن ک؟ ممہےا ے کلنچا یماله ا ارادپ کا آکی"ا، چھوے پتان مرشد نکپ

"۔وہواس کبی بات نر
مضمون ہ ہے کن کممہے۔ رانا پاس سال ی پچوئھی کبہ ا تراشکاخبار یہ "ا، ے کہنیں م
"ا؟ے گرکون کق یتصدکی ر اس بات ۔ پھوہا کھپ چکمر ک ار اب تگن

ور خطوط اے کچھ سیگ بے نں وہر ان۔ پھایکھطرف دی ریر مکرا کمسے دانش نه عالم
یں م۔ التاہیں ڈنھ اتہر یبغے ئکق یتصدیں ام می کسیں کمی ئھب"، ےاور بولے الکاغذ نک
ی لاطالع مے یہ سں اہو۔ اکیافت یمتعلق درکے ر یرضوان شومے ا سیومت مالکحے ن

ں نوین زمر اب ایدون شومیا فریٹا بکاس ہے۔ ا چکر کانتقال ے لہ پہعرصکچھ تو ه وکہ 
ہ کہ یا چھوے پاور اس سکھے و خطوط لکر یدون شومیفرے نیں ر مک ہے۔ پھا مالک
ب یقرے کتو اس ہے غار موجود یہ ر گا؟ اچکوہا ختم ہے یموجود ک راسرار غار اب تپ
"؟کےر اتر سپٹای کلہیمارا ں ہاہجگہ ہے جی سیای وئک

"وا؟ہجواب موصول ی وئکا کر اس خط پھ"ا، چھوے پتان مرشد نکپ

اس ے۔ ہموجود ک غار اب ته وہے کہ ا کھلے ر نیدون شومی، فرںای ہج"، ےبوله عالم
رخ  اکغار ھی بگ لوے والے رنکام کر پفارم کے اس ۔ ایکھدہیں و خود نکغار ے ن
ں اہغار وہے۔ زرتا گا یدریک اس اکے پر کے گھر یدون شومیفرے ہیں۔ تچبے سے رنک
کے ری کمان نوازہمی مارہے کہ ہا کھلے اس نہے۔ ر ے پفاصلکے ر یٹلو مه کبارے س
"گی۔وی ہخوشے اس

ہیں نی باقی دشواری وئکاب ۔ اگیوہتو حل ہ مسئلے جئیل"ر بوال، کنس ہتان مرشد کپ
"ہی۔ر

"ا؟گوہب شروع کاب سفر "ا، چھوے پنیں م

"ہی۔جلد "، ےبوله عالم

 ہر نپم ہاس مک تے نہیمیک م اے کہ ہش آئپیدر ے سیام اٹے کوٹے چھوچھن یکل
وش ملنسار اور خہی ت ہدون بیفرچے۔ نں پہاکے ہر یدون شو میم فرہآخر کے۔ جاس

ں ایہ غاریہ "ا، ے کہاس ن۔ واہحد خوش ے ر بکمل ے م سه ہو۔ واہاخالق شخص ثابت 
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ل گنجیک اہ ا راستے کنچنں پہاہوہے۔ ر واقع ے پفاصلکے ر یٹلو مه کباری وئے کس
ر ی پلندبیٹ کی زار فٹھ ہآہے۔ غار ں یہ اہجڑ ہے اه پہبعد وکے ل گجنہے۔ زرتا ے گس

یں ائجگے دور آڑی وھتہے۔ وجاتا ہشروع ہ ا عالقگ کد رنیا سفھیبعد دودے کے نچڑھ
"ہے۔تا گلے تو غار نظر آن

"؟یں گےلہیں چنھ ساتے مارپ ہر آپم ہا اس مکی"ا،چھوے پنه عالم
ا پ کآیں مے ، اس لئہےر جانا ہشے ام سی کضرورھے مج"ا، ے کہر نیدون شومیفر
"۔اے گری کنمائہرپ کی آک غار تڈ ائگرا یمہ البت۔ اں گوکسے دہ نھ سات

ی رمگ ۔واہثابت ه ف دیلکت تہا سفر بکل گجنے۔ لکنیں تالش مکی م غار ہروز ے لگا
نا گھت ہل بگا جنکبانس گیں۔ لے نہبیں ارھدے کی نیسے پجسم سے مارھی۔ ہد تیت شدہب
س ، جھیثرت تں کی کوپسانی۔ ردکلغار ے ینں روچھوقت مے زرتے گسیں اس م۔ اھت

ں کیبت جونیمصڑی بے سب س۔ اھتا تپڑنا کھرے اط سیقدم احتیک ر اے ہسہ وجکی 
 ےان سیں۔ تگلے وسنچر خون ے چپک کاور جسم سیں س جاتیں گھمں وکپڑجو ھیں ت

۔تاپڑرنا ٹھہبار بار ے لئے کے انپارا چھٹک
ول پھاد ال تعدں کے وگشمار رنے ب۔ ایکھدہ ا نمونں کویارکل کی گقدرت ں اہوے م نه

ں جوھے۔ تھی بے ودپدار ی صراحں اہوھیں۔ تی التڈ منں ایر تتلپان ھے۔ تے وئے ہلکھ
ی صراح۔ اتاو جہنا خود بخود بند ڈھکا ی ک، صراحیتیٹھر بپان ی ا تتلیونرا ھبی وئہی ک
۔ر جاتاے ہڑپ کودا اسپدار 
بعد کے  ےنچڑھر ی پبلندٹ کی زار ف۔ چھ ہاگیوہشروع ہ سلسلڑی اپہوا تو ہل ختم گجن

ے انکھدہ راست(ڈ ائگمارا ہر چ کنگہ پہجیک اگی۔ لے ونہمحسوس ی سردی خاصچھی ا
ں جاؤہیں نگے آے سگہ اس جیں جناب، م"آواز بوال، ی وئی ہاتکپکپا اور گیر ٹھہ) واال

"۔اگ
ے تلچر ے پاس راستپ آ"ا، کہا اور یبتاہ راستیں مے ہسے اشاری کے لگانے اس ن

پ ر آگا۔ اگ ںروکا انتظار پ کآں ایں یہمہے۔ ر دور یٹلو میک کاے سں ایہغار ه وہیں۔ ر
ے ئٹ چڑھ گنھیبں کی طان روحویشپ آکہ ا ں گوھسمجیں تو مٹے لوہ س نپواک شام ت
"ہیں۔

"ہے۔رہی ل ہاور جای لگجنھی ر بکھ کلگ پڑھ تم لو"ر بوال، کنجال ھمرشد ج

ال یخے ریمہے۔ وتا ہآسان ه ادینسبت اترنا زے کی نچڑھر ڑی پاپہ"، ےدانش بوله عالم
"یں گے۔آئٹ س لوپواک تے ن بجیم تیں ہم

 نیتے لئے کے رنکام کاس ے پمارہ"، ےر بولیکھ کوقت دیں مگھڑی تان مرشد کپ
"ہے۔ب وقت یقرٹے کے نگھ

س آکے غار چے۔ نپہجا ک م غار تہآخر گے۔ لے لنچر ے پراستڑی اے پہسی زیم ته
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م طرح نرکی ت یرہی اھے۔ یہ کتے وئگے ہر لہی کے ڈھیاکد یسفک اس دور دور تپ
۔ یہ کچھ اھا تگ کد رنیسفھی ب۔ یہ الکا نھدژا اگ کد رنیسفیک اے اندر سکے غار ھی۔ ت
ر پم ه ہو۔ اھا تہرگ نیرہ ستہآہ ستہآے ل سکت مشہبے لئی ا، اسھتا تیمار سا معلوم دیب

اضح قت ویحقیہ ر پم ہی ہجلد ۔ اگیال چر کوہطرف یک اے بجائے کے ونہآور ہ حمل
صد یسو فه ا، وھا تکھلکچھ جو یں مضمون مے نپاے ر نیمرحوم رضوان شومی کہ ئگوہ

ر ہاندر  کےغار ے۔ ئگو ہداخل یں اور غار مکیں روشن چیں اری ٹنپاے م ن۔ ہاھتٹھیک 
د یسفیک ا ےسا، آزونا نگھجا یں مڑی اھد جیسفیک ایں مھی۔ تگ کی د رنیا سفھیز دودچی
۔ ایگال چو کطرف یک وا اہرتا کس ہس پ ہسانه و۔ ایدکھ رں اؤپر پ پسانگ کے رن

ہ عالم ڑیںادگمچد ین سفیدو تگیں۔ لے نڑر اکا ڑیں پھڑ پھڑادگمے چسہ وجی کی روشن
د یسفں اہوھی۔ اس تگ کی گھد رنیسفکہیں کہیں ر ں پوارویدکی غار یں۔ رائے ٹکدانش س

و ے کیک کیڑر اھک کجے نہ عالمھیں۔ تھی بں ایلچھپکاور ں ای، تتلںاکھیمگ کی رن
د یسفی لھیتکی ہان ے سے نگد غبار لیسفگے۔ لے نیکھر دکھ کر ری پلھیتہا اور یاٹھا
ا گیوہد یل سفکبالے سے نگغبار لھی بھ اتہرا یم۔ اڑتا توپد یسفیک اے نیں مھی۔ تی ئگوہ
۔اھت

"ہے۔ات ھدی وئیں یہ کال میخے ریم"، ےبولہ عالم

"؟یون سک"ا، چھوے پنیں م
"۔معلومہیں نھی بھے تو مجیہ "، ےبولہ عالم

ے ا تانبہے یات لوھدیہ "، ےا اور بولگھن بار سونیو دو تکوار یدکی غار ے نں وہان
طرح ھی چا اکاس کہ تاے ہیں لتے چر لہر باڑ کا تویک ٹکڑا اکم اس ہے۔ ہسخت ی سیج

"کیں۔رسہ کمعائن

۔ اہاچانا ٹھاے اسے نیں م۔ اڑتوے وار سیا دٹکڑا سا ٹویک چھر اکمارڑی اہلے کمرشد ن
ن یقیا کبات  یریمپ د آیشا"ا، ے کہسہ عالمے نیں می ہے۔ ارھت بہتو بیہ ، هنا کی پهللا
"ی ہے۔من وزنی ئکا تو ٹکڑبرابر کے ا یبکی ڈس چمایں گے۔ یہ رہ کن

یں وشش مک اسه ن ویکا لہاچانا ٹھو اٹکڑے کاس ی باری بارے ، مرشد اور آزونا نہعالم
ہے۔ام رکنا
"ہےات ھدی ارھبے سب سکی ا یدنیہ د یشا"ا، ے کہنیں م

ی ئکجو ے شه وکی ا یدن۔ اتھل دچی کآر"ال، کنہ ساختے بے سہ منکے دانش ہ عالم
"ھی۔ته دیوشے پسں نظروں کی وگلوے برس س

ر ہباے غار سے وئے ہلتھکیو دٹکڑے کبرابر کے ا یبکی ڈس چماں اور آزونا، دونویں م
وا ہا ه کٹزن تایکا لھا تگ کد رنیا سفھیدوده ا وھطرف تکی ر ہباہ ا جو حصکاس ے۔ الئ

ی۔ھتہی ات ھدکی قسم ی س۔ یہ کاھا تگ کدار سرخ رنکمکہ چ، بلیالبگرا ہ گہحص
"۔زچین یاب تریناکی ا یات، دنھل دچی کآر"، ےاتڑبڑبار بار بہ عالم
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۔اھا تہورہد یا سفھیدودھی بگ ا رنکان ۔ ایکھطرف دہ کی عالمے غور سے نیں م
ی ائکھشان دیرپاور ه ت خوف زدہتم ب"ا، چھوپر یکھ کطرف دی ریمے تان مرشد نکپ

"و؟ے ہتید

"۔وہے ہو رہد یل سفکبالک تں اؤے پتم سر س"ا، ے کہنیں م
"ا؟یمافرہ مالحظھی بگ نا رنپاے نپ ا آکیت خوب، ہب"ر بوال، کرا کتان مرشد مسکپ

ھے۔تہے و رہد یا سفھیدودھی به و۔ ایکھو دں کاؤھ پاتے ہنپاے غور سے نیں تب م
ں ایہ ر اوریدکچھ م ہر گاہے۔ ا اثر کات ھدی سب اسیہ "، ےبولک انچدانش اہ عالم

"۔اے گر جم جائپاوے مارہا غبار کتو اس یں گے رٹھہ
 ےنیں م۔ اگلے لنکنں واھدے سکے ٹکڑے ات ھدی۔ وئہب بات رونما یعجیک ر اپھ
۔ اھا تہورہم رگحد ے ا به ٹکڑا وکات ھدی۔ ئگل کخ نی چیریا اور میکھر دکا گلھ اتے ہاس
ندر اکے غار ں کہ وھی۔ چتی لگ پکڑ آے ات نھدے اثر سکے اور حرارت ی د روشنیشا
ھی۔تی جلہیں ات نھدں اہوے د اس لئی، شاھیتڈ نی ٹھافک

"ے۔ئہاچنا یل دچفورا ے سں ایں یہمہ"، کیش پیز یتجوے مرشد ن

ل، چی کرآ۔ اں گجاؤہیں س نپر وایبغے ا لئٹکڑا کات ھاب دیاس نایں م"، ےبولہ عالم
"۔ایکھدہیں نے نی سک کآج تے جس
ل کنں واھدے اندر سکے غار ۔ واہ ہاور صدمیک ایں مہا تو یکھطرف دکی غار ے م نه
ے نگوا لہا ی یا روشنھا تڑا توٹکڑا کات ھدے م نے ہسں اہجگہ جه دراصل و۔ اھا تہر
کی س ، اھیتہی رگ لگ آھی بیں اس مھے تے م الئہا ٹکڑر جو ھاد۔ اھا تٹھجل اے س
دور ے تیکھدے ہی تیکھد۔ اگلے ر جلنھا دھڑدھی به وپڑی ر پر ہی کے ڈھیای کارگنچ

ت دور ہم ب۔ ہاپڑنا گاھبے لئے کے انچجان بیں مھی۔ ہتگ آگ ہی ر طرف آیک ہاور نزد
، هناپ  کیهللا۔ ایکھر دڑ کمے پیچھے م نہر ک کرگہ جیک اے۔ ئے گلے ہی چتگاھبک ت

کھیں آنے سے نیکھو دکجس ھی۔ تہی ل رکنی ز روشنیتگ کی ا رنھیدودے غار س
اور یک اب ا ۔اھا تہال آرچتا ہوا الوا بہال ے پیچھے پگھمارھیں۔ ہتہی جا ری ائھیوندچ

لن سخت جھی بیں ا، اس مھوا تہا گد غبار لیر جو سفں پجسموے ماری۔ ہوئہبت یمص
یں۔ئگبن ں اینسگی۔ کہیں کہیں پھلے ونہ
ک تے لگبنکے دون یفرے ل سکت مشہاور بے اتریچے نے سڑی اے پہتے پڑرتگم ه
ہ ہے کور ہدوست، مثل مش"ا، ے کہت رنج اور افسوس سہبے دانش نہ عالمچے۔ نپہ

زبردست ں ہیتمے سی ال علمکہ ، بلینادانے نیں مہے۔ تر ہدانا دشمن بے نادان دوست س
ی ریات صرف مھاب دیاور ناگی نہمے سب سکی ا یل دنچی کآرہے۔ ا یاچنپہنقصان 

"ی۔ئگوہد پیناے سہ وج

ه رکا تزک، اس بات یںجائچ نہ پہنک ملے نپس اپواپ آک جب ت"ا، ے کہر نیدون شومیفر
"یں۔رگ کو تنپ کار آکل ہاکے ومت کحہے کہ ن کممہ ورن۔ اے گجئہ کینے سی سک
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م ہعد دن بکے کچھ اس چھپی۔ خبر ے کی نں کے پھٹآتش فشایک ایں دن اخبارات مے لگا
:اھا عنوان تکا، جس یدے لئے کے نچھپمضمون یک ایں اخبارات مه کے رہقاے ن

چکی ہے۔و ہد پیات جو اب ناھده و___ لچی کآر
م و نامراد اکاور نایں ئیں گتالش مکی " لچی کآر"ں اٹیاری پئں کاہبعد وے مارہے ہسنا 

ن یکو لی ہباقه ریذخکچھ ا کل چی کآرک اب تے ر تلں کے ڈھیروھتپد یشاٹیں۔ س لوپوا
!ےالیں ڈمں وکھجان جوی نپون اکاب ے لئکے اس 

٭٭٭

ء سے لیا گیا۔ ١٩٨٧ہنامہ ہمدرد نونہال، اگست ما

چمکنے والے پھول
معراج

یا معرکہ ہ دانش سے بہت دنوں تک مالقات نہیں ہوئی۔ ہم ان سے ملنے اور کوئی نعالم
ہتا تھا، سرانجام دینے کے لئے بے تاب تھے۔ عالمہ کے پاس نت نئی خبروں کا ذخیره ر

مات لیکن وه کسی مہم پر جانے سے پہلے اس خبر کے متعلق پوری تحقیق کرکے معلو
کا  ضرور حاصل کیا کرتے ۔ آخر ایک دن عالمہ ہمارے دفتر میں پہنچے۔ ہم نے ان

، ے اور بولاالکنه تراشپرجوش استقبال کیا۔ عالمہ نے اپنا بیگ کھول کر ایک اخبار کا
ان یدرمکے ، جس ہےل ھیجیک اندر اکے ل گجنیں مے حصی شمال مشرقکے برما "
ی۔ ملتہیں نیں ا میمثال دنکی ، جن ے ہیںلتکھول ے پھسیایں مے ریاس جزہے۔ و پایک ٹا

"ی ہے۔وتہخارج ی روشنی خاصچھی اے اور ان سے ہیں تکمچوقت کے ول رات یہ پھ
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ہیں نھی بکتو ے م نی۔ ہآئہیں نیں مھ بات سمجپ کی آ"ا، کہر کرا کمسے تان مرشد نکپ
"۔وی ہلتکنی روشنے سں ولوکہ پھسنا 
یں م۔ ایآہیں ن نیقیر پاس بات ھی بھے تو مجیں شروع م"، ےبولے سگی دیسنجه عالم

ہ عالم" کی ہے۔ق یتصدکی اس بات ے نں وہانکی۔ تابت کخط و ے ومت برما سکحے ن
ت وقکے رات "، ےر بولہے۔ پھرے تچسوک ر تیدکچھ اور ے ئگوہر خاموش یہ کہہ ک

ت یخاصے کی نکمھی چبں ایلچھمہے۔ کچھ ا یکھدے نپ آے وئے ہتکمچو کنو گج
دا پی کمے چسے ملنیں وا مہ، جو ے ہیںرتکخارج یں سی گیسیاے ودپبعض ی ہیں۔ تکھر
ه ب وجچہ نانچ، ی ہےوته ہادیت زہمقدار بکی فاسفورس یں مں ویبعض سبزی ہیں۔ رتک

چھ کی کفاسفورس یں ، جن می ہیںرتکخارج یں سی گیسیتو ای ہیں تڑسی لتں گایسبز
"ی ہے۔وتہدا ی پیتو روشنہے جلتا یں وا مہفاسفورس ی ہے۔ یہ وتہمقدار 

"؟ی ہےضرورگی موجودکی فاسفورس ے لئی کے روشنکی ا اس قسم کی"ا، ے کہنیں م
تا کمیں چم'، ی ہیںمعنکے ح، دراصل فاسفورس یل صحکبال"، ےر بولکال ہسر ه عالم

ن یقیبات یں یہ مہے۔ بات ی نیقگی یموجودکی فاسفورس ے لئی کے روشنی سیا۔ 'ںوہ
ں ولوھکے پر ان پھا ے ہیں یرتکس خارج کی گیفاسفورس ے ودکہ پتا کسہیں کہہ نے س
ہے۔مقدار موجود کی فاسفورس یں م

ے۔ئگو ہمصروف یں مے نه پیوہم قہا، یآے له وهآزونا ق
ح یصحں یان میں ہیں۔ لھیجی ت سہبیں مں لوگجنکے برما چے۔ نپہم برما ے ہفتے ہلگا

ک وپرڈاور ی مہحد وےبگ لوں کے اہو۔ واہحد دشوار ثابت ےرنا بکا تالش کل ھیج
یک دنزکے ل ھیم جہجب ہیں کی۔ مدد نی وئی کماریں ہمے اس سلسلے نں وہانے۔ لکن

ے رڈاور ے تچبے سے بتانیں کچھ مه ہوی۔ وجاتگ ہنگزبان ں کی وگتو لوے تچنپہ
یں مے بارکے ل ھیجیں مہتو ے ل جاتکت دور نہبے ل سھیم جہجب ے۔ تہرے وئے ہمہس
یں مے نچنک پہل تھیبعد اس جی کے ت دقت اور دشوارہم بے۔ ہبتاتیں باتی سنائی سن
ں اہو۔ اھآتا تہیں شخص نظر نی وئک کاس دور دور تپآس کے ل ھیجے۔ ئگو ہاب یامک
ں ولوپھب ن جیکلھے آباد تگ لوں اکہ یہا ھوتا تہر ہظاے ، جس سھےانات تو موجود تکم
اور  ےئگو ه ہر خوف زدھ کسمجہ ارنامکا ں کروحوے اسه تو وگی لے لنکنی روشنے س
ے۔ئگ گاھبے سں اہو
خوب ھی بں ایہد یشا۔ اھا مندر تٹوپھا ٹویک ٹایں اس م۔ اھو تپایک ٹان ایدرمکے ل ھیج

۔اھته ا دور دوری کرانین اب ویکلگی وی ہتہل رپہل چہ
ی ورتخوبصکی ل ھیجیں م۔ اتارایں ل مھیو جکاز ہر جیکھ کدگہ مناسب جیک اے م نه
طرح کی  ےنگینیں مٹھی وگانه ریوا جزہرا ھابیں می انں پوگلینں۔ روکان یبے سکیو ک
ھے۔ ت ےودپولدار کے پھطرح طرح ۔ اھت تہبه سبزیں مے ریجز۔ اھوا نظر آتا تہا ڑج

ت ہو بکاس منظر پ د آیشاھے۔ تگہ جگہ جیں ل مکشٹ کی رمھدرخت جکے ل ینار
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ں ؤبتایں تو مے ئیکھر دچھ کوے پسھ ذرا مجں گے۔ وے ہتھش سمجکخوبصورت اور دل
 یلیرہ، زکیںجونی والے وسنچثرت، خون ں کی کروچھمھ ساتی کے اس خوبصورتکہ 

یک ایک اھے۔ تھی بڑے وکمکیڑے شمار ے به عالوں کے وپسانک اور خوف ناں اکڑیم
یں م۔ ہھےتے لکنیں شوق مکے ق یم تحقہن یکا، لھتا تپڑنا کھر رک کونک پھونپھقدم 

ہیں۔روا نپر اور کفی وئکی کجان ی نپا
"ے۔آئہیں ول نظر نه پھوں ایہتو ھے مج"ا، ے کہمرشد ن

"ے۔آتہیں نظر نیں دن مے ، اس لئے ہیںتکمچو کول رات یہ پھ"، ےبولہ عالم

ر آرام یدکچھ ر کس جاپر واپاز ہجیں ، مںوہا ھک گیت تہبیں م"ا، کہر کتا کاے نیں م
"ں۔وہتا ہاچرنا ک

ے م ن۔ ہچےنپہس پر واپاز ہم سب جکی۔ ہد یتائکی بات ی ریمھی بے آزونا اور مرشد ن
م سب ۔ ہایآے انا لکھآزونا ۔ اگلے انچھرا ھیا اندکر رات پھا کیر آرام یدے پی۔ کچھ ائچ
یں و مگفتپ گسچاس دلگے۔ لے رانھداستان دی وئی کنپاہ عالمے۔ وئہر فارغ پی کا کھ

ی۔ئگت یرات بی خاص
"ہے۔ا چھت اہوقت بے یہ لئے کے نیکھدی روشنں کی ولوپھ"، ےدانش بولہ عالم

دن ں اہل جگجنے ہیں کہ یہ ئگول ھبپ د آیشا۔ اے گجئکیمعاف "ا، ے کہتان مرشد نکپ
، پجانور ، سانکے قسم کچھ وقت کے ، رات ی ہےتہری طاری وقت خاموشکے 
ے تلکر نہبایں تالش مے کی نے پیانکھ) ڑےوکمکیڑے (حشرات ے اور دوسرں ایلچھپک
"ہیں۔ا شوق نے کرنکر یسکی ل گجنیں میکی تارکی رات ھے مجہیں۔ 

پ سانیں مے رھیاس اندی وئہے کن کمم"ا، کہاور کی د یتائکی تان مرشد ھی کپبے نیں م
چھ رمگم یںمں اؤیان درے۔ ل آئکندوا نیتی وئے کسکہیں ا ے یدکھ رں اؤپر پو چھا بی
"ے ہیں۔جاتے ائھی پب

"۔ب بتاؤکیتری وئہی ک؟ تم ےا جائکیا کیر پھ"، ےر بولکو ہر مند کفہ عالم
ے لہٹہ پنیک گھاے سے لنکدن نیں۔ سوجائگ اس وقت تو سب لو"ا، ے کہتان مرشد نکپ

د سورج بعکے اس یں گے۔ ر لپھوم ی گھافکم یں ہمٹے نیک گھایں گے۔ لچر ے پریم جزہ
"ٹیں گے۔س لوپواکے رکام ختم کنا پم اہا تو ے گل آئکن

ے لٹے پہنیک گھاے ٹھیک سے ونہصبح ے۔ ئگم سب سو۔ ہاکیسند پو کاس بات ے سب ن
کے س ا۔ اھتان مرشد تگے کپآے سب سیے۔ ل دئچر پم ہم سب اس م۔ ہاگلے االرم بجن

۔ اھسامان تی اس ضروریک کے پر اھے۔ ہم سب تکے پیچھے ہاس ھی۔ تچ اریں ٹمھ اتہ
ے مارہجانور ی لگجنے اور دوسرہے وی۔ چآئہیں ش نپیخاص بات ی وئیں کمے راست
جا ک ران مندر تیم اس وہآخر ے۔ س جاتیں گھمں وڑیاھر جکسن پ اں کی چقدمو

ی وئ۔ کاگلے نیکھطرف دکی مندر ے ا اور غور سگیر ٹھہتان مرشد ک کپانچاچے۔ نپہ
ں اہو۔ ایکھطرف دکی مندر ھی بے م نھی۔ ہتہی آ رہ نھ سمجکی جو اس ھی بات ضرور ت
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نول ی کوشنراسرار ر۔ یہ پاھوا تہا یاہنیں می روشنی ب سیمندر عج۔ اھمنظر تہی ب یعج
ھے۔تے وئگے ہاس اپآس کے ، جو مندر ھیتہی ل رکنے سں ولوپھان کے 

ے وئے ہبنکے اغذ کول شفاف ے یہ پھسیجکہ ا ھتا تگلں وھے۔ یتکھے انوھی ول بیہ پھ
ہی ر ٹویں پھشعاعی لی پیلینے جن س۔ وہبلب روشن کہیں اندر دور کے اور ان ں وہ
ل نظر ٹھنڈاور ں اینکی ٹہان ھی۔ تہی و رہخارج ی روشنے سی تپر ں کی ہولوپھان ں۔ وہ
ں۔وہے ہر ریتیں وا مہول ے یہ پھسیجکہ ا ھتا تگلں وھے۔ یتہے آ رہیں ن

 هوی۔ لکآواز نی کی خوشے سہ منکے ا تو ان یکھمنظر دیہ جب ے دانش نہ عالم
ے ر سغوہیں ا اور انپکڑو ں کولوے پھنں وہانچے۔ نپہاس ں کے پولوے پھوئے ہتڑدو
ٹے۔ پیچھے ہر کا ڑکھڑله وک انچا۔ اگھو سونں کولوے پھنں وہر انگے۔ پھلے نیکھد

، ھیطرح تں کی وڈانے وئڑے ہسھی۔ یہ تہی ل رکبدبو نکی ب طرح یعجے سں ولوپھ
ردم بدبو می سیاگی۔ لے ونی ہمتلھے مجے اس بدبو سی۔ بره ادیزھی بے اس سکہ بل

ی ہے۔آتے سں ودوپدار ی اور صراحں ودوپخور 
اور ان  چےنپہاس جا ں کے پولوپھر ان ه پھوی وئٹھیک ہعت یطبکی دانش ہ عالمہی جون

ا نظارا ں کولوپھان ے ہی ، آزونا اور مرشد تو دور دور سیںمگے۔ لے رنہ کا مطالعک
کھ یو دی کر بعد اس روشنیدکچھ ؟ ےرتکا کیر کاس جاں کے پولوپھم ہے۔ ہرے رتک
ہ کے ن عالمیک، لگیلے ونی ہمتلھے مجے سہ وجکی بدبو ی۔ ئگتا کعت ایر طبیکھ کد

ں وہانھے۔ تہے ر فرما ریتقری وئکر پافت یم درہاس اه و۔ اھعالم تہی ا وکذوق و شوق 
یں م یروشنچ کی ارے ٹنں وہانہی۔ ری جاتک انچای روشنکی ا، اس ڑول تویک پھاے ن

ے نفرت سے نہ عالمھیں۔ تی سیاغذ جی کاور ردے ندں گایتکی پاس ۔ اہ کیا معائنکول پھ
الؤ ی انپآزونا ذرا ے ہیں۔ ئگو ہخراب ھ اتے ہریمے عرق سے کے چپچپے ودپاس "ا، کہ
"ں۔وکو سھدھ اتے ہنپایں مکہ تا

ا عرق پچپچا، سرخ اور ڑھاگر ں پوھاتہ کے ہعالم۔ ایکھدیں می روشنچ کی ارے ٹم نه
ر یکھ کدھی یہ بہ عالمہے۔ ا گیوی ہزخمھ اتہا ہ کعالمکہ ا ھسمجیہ تو یں م۔ اھوا تہا گل

و ں کوھاتہا اور چھوپعرق ے یہ سں توپاس اور ی گھجلدی جلدے نں وہانے۔ ئگبرا گھ
۔اکیصاف 

س پواں یمہا، اب یلیکھ ده ا وھنا تیکھجو دیں مکی کہ ہش پیز یتجوے تان مرشد نکپ
یں گے۔آ جائں اه یہم دوبارہبعد ے کے لنکسورج نے۔ ئہاچر جانا پاز ہج

ھ ساتے نپاے دویں کچھ پم۔ رتاہیں کسند نپس جانا پواھ اتی ہخالیں م"، ےدانش بولہ عالم
یں مں وڑجے کی ودپا راز ے کنکمں کے چولوہے کہ پھن یقھے یمجں۔ وہتا ہاچجانا ے ل
"ه ہے۔دیوشپ

، کی شروعی ودنکھن یزمے اقو سے چم نی۔ ہمعلوم دیں ٹھیک مہبات کی دانش ہ عالم
ھیں۔تی رگہت ہتو بڑیں جں کی ودوپن یکل
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ہی جا ری تڑپماند ھی بک مں کی چولوکہ پھا یکھدے م ن۔ ہاھا تگیوہا خاصا اجاال چھاب ا
ال، کسورج نں ہی جوھے۔ تہے ریکھ و دی کلیاس تبدے ت غور سہدانش بہ عالمھی۔ ت

پڑے۔ر گر ھڑ کول تو جے کچھ پھئگا ھول مرجپھ
ے ودنکھن یا اور زمٹس لوپواه ر بعد وید۔ کچھ ایآے دال لکاور چہ لیبے از سہآزونا ج

ی لک چتی رائگہت ہبڑیں جں کی ودوپن ان یکا لہرتا ری کدائک کھر تیت دہبه و۔ اگل
ھیں۔تی ئگ
چہ لیبیں ن میزمے قوت سی ورے پآزونا نھے۔ تچکے آگ تنے م اس صورتحال سه

اس ے پں کقدموے مارکی۔ یہ ٹھیک ہنپھیر ہر باکال کمقدار نی افٹی کی کمارا اور م
ے سیا جھتا تگلں وگی۔ یلے ونہت کحریں ، اس میرگر پن یزمٹی مں ہی یہ جوی۔ رگ
، یڑے ہیںکشمار ےبکہ یہ وا ہا تو معلوم یکھدے غور سے م ن۔ ہوی ہئپڑ گجان یں مٹی م

دن بے نپاھی۔ یہ طاقت تکی س غضب یں کان مے جانہ نگ کے۔ رنے ورھمائل بی سرخ
ے نیک کیڑے اے۔ لتچھاک تیٹ فچ چھ انپاورے اتگلگ النیں چھوا مہر کیڑ کو سک
خ چی هو۔ اے چپک گیسک ناہ کی ا عالمکیڑقدر شناس یک ا۔ ایلٹ اکو کتان مرشد کپ

یں م ھاتہو ی کیڑے کاسہ عالمکہ ا یکھدے نیں ر بعد میدڑی وھن تیکلڑے ر دوکمار
ے نں یمی۔ خ مارچیزوردار یک اے ر آزونا نھادھے۔ تہے فرمارہ ا معائنکاس پکڑے 

ں زاروہ، ںوکڑنیسکے پیچھے پیچھے اس ۔ االکر نہباے سگڑھے ر چ کنے کھیاس
ھی ابہ عالم ڑے۔دوے سی ز رفتاریتی ورپم ۔ ہاھا تہال آرچوا ہتا ہبہ شمیک چا اں کوکیڑ

ر کڑ کھ پاتہا کان ے تان مرشد نھے۔ کپتہے رره کدہا مشاکالب یاس سں کے وک کیڑت
یں رجائیں چٹ کمہ یہ کیڑے ہورنیے۔ ئڑدوے لئے کے انچو بکجان ی نپایے ئڑدو"ا، کہ

"گے۔

ے م نگے۔ ہلے نڑدوے سی ز رفتاریتے پیچھے پیچھے مارھی ہاور مرشد بہ عالم
ے مارے ہسی ز رفتاریتی اسھی فوج بں کی وکہ کیڑوا ہا تو معلوم یکھر دڑکمپیچھے 

ے نگاھند بھا دھر اندپھم ے۔ ہئگوہاوسان خطا ے مارہر یکھ کدھی۔ یہ تہی آری لپیچھے چ
جانور  خونخوارہ نه وھے۔ تہے رگ اھر بکر ے ڈز سچیس کم یے۔ ہذرا غور فرمائگے۔ ل
ھے۔تکیڑے قت یحقے ر اور بیتو حق۔ یہ فوجکی دشمن ہ ا نھت

ر سوار پز اہجے سی ا اور جلدکیر ادا کا ش کهللاے م نہتو چے نپہاس ی کے پانپم ہجب 
م ۔ ہاگی ےدور لی افے کسے نارے کا اور اسیالچا انجن کاز ہجے تان مرشد نے۔ کپئگوہ
ک ور تر بعد دور دیدی۔ کچھ ئگر ٹھہر کاس جای کے پانپفوج ں کی وکہ کیڑا یکھدے ن

گے۔لے نظر آنکیڑے ہی کیڑے 
ں کیرسہ کحاصل نڑیں جں کی ودوپان پ صاحب، اب آہ عالم"ا، ے کہتان مرشد نکپ
"گے۔

ے مارہا نٹنمے سں وکیڑان التعداد ے۔ تٹھیک ہی کہد تم یشا"، ےبولے افسوس سہ عالم
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"ہے۔ن کناممکہ ل، بلکمشے لئ

ت ہبہ کا یبتایں مے ہافسر نی ارکسریک اں اہوے۔ ئگون گومت رنکدارالحکے م برما ه
ے ئگر آھادچھ رمگمے ت سہبے سں اے کہجانہ ر ن۔ پھاھآباد ته ریجزے یہ لے پہعرص

ے نپکڑو ں کوچھرمگمے نی جاریک پاگے۔ لے رنہڑپ کو ں کوگلوے کے ریاور جز
یں مڑھے گاس چھ رمگم۔ ایدھ ل باندیبیک ایں ودا اور اس مکھا گڑھرا یک گہاے لئکے 
ے نی جار۔ پاگیر ھبے سں صورت جانوروه روکا ان مه گڑھوک کہ تں اگے۔ یہلے اترن

دن کچھ  اورے ئه گر رکنس یں پھمچھ گڑھے رمگمه و۔ ایردکبند ہ ا راستے کلنکر نہبا
بو اس بدگ لوگی۔ لے نٹوپھاند ڑسے سں جسموه مردکے ان ے۔ ئکھپ گمر ہیں بعد و

 یںمں وگبعد لوے عرصکے کچھ اس ے۔ ئے گلچر ڑ کوه چھریاور جزے ئگبرا ے گھس

ی ہیں۔تہریں روحیں مے ریجزی کہ ئگوہور ہبعد مشیہ 
جسم کے  ںوچھرمگان م"ا، یبتاے دانش نہ عالمیں مے راستٹے۔ ام لوکناے م سہم اس مه
ورس فاسفھی۔ یہی ت مقدار شامل تہبکی فاسفورس یں اس مے۔ ئگاد بن کھر ڑ کل سگ
"ے۔ئگوہدا ھی پیبکیڑے ال تعداد ے یہ عمل سے کے نڑسے لن۔ گاھتا تکمیں چمں ولوپھ

ی ریبات مہ یا؟ ھا تعلق تیں کیمں ولوپھاور ں وکیڑ، ان ںوچھرمگمه مرد"ا ، ے کہنیں م
"؟ھےتے ا جاتھمرجں وے ہی کیتٹ وٹول کے پھنول ه کاور وہیں نی تو آئیں مھ سمج
ہے کہ تا کو س۔ ہاکرسہیں کحل نھی بیں مک تھی معّما تو ابیہ "، ےر بولکرا کمسہ عالم

"ے۔ر لکو حل کاور سائنس دان اس راز ی وئک

٭٭٭

ء سے لیا گیا۔ ١٩٨٧ہنامہ ہمدرد نونہال، اکتوبر ما

ے کی تالشخزان
معراج

ے آپ میں سے کوئی صاحب خزان"ہ دانش نے قہوے کی چسکی لے کر سوال کیا، عالم
"کی تالش میں دلچسپی رکھتا ہے؟
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"۔تاکھرہیں نپی سچدلی وئیں کمں موہمی سیایں م"ا، ے کہتان مرشد نکپ
"؟ےلئسں کہ کوہتا کسچھ ویں پم"ا، ے کہدانش نه عالم

ہے۔ م اکا ں کوکھت جان جوہتالش بے کی اول تو خزانے کہ اس لئه و"ا، ے کہمرشد ن
ک تے زانخی وئکر گا۔ وہ ہنی رسائی کی سں کاہجہے وتا ہدفن گہ جی سیاہ عموما خزان

تمام کہ  ی ہےوجاتہبات ی سیاہ کچھ نی ہے۔ کچھ وتہن کناممی سپتو واے جائھی بچ نپہ
"ہے۔ر جاتا ی پھانپر پوشش اور محنت و مشقت ک

یں م تالشں کی زوی چیتجربات اور نت نئکے سائنس پ صاحب، آہ عالم"ا، ے کہنیں م
"ا؟گیآے سکیال یا خے کو خزانپ کآے ہیں۔ تہر

ی متیقہی ت ہجو بں وہا ہر رکر کا ذے کخزانے سیاھی بیں م"، ےر بولکنس ه هعالم
ھی اتہ، برتنی کے انسکاور ٹی ، مےنسخی قلمے رانہے کہ پرا مطلب یمہے۔ اب یاور نا

ی ں کزوچیان پ آی ہیں۔ رانپسال ں وکڑنیسیں زچیسب یہ بت، ے وئے ہبنے دانت س
ن یکل ہےلتا کنے ن سیزمی اندچسونا کہ ونے۔ کیتکا سگلہیں نے سی اندے چمت سونیق
"یں۔تکبن سہیں نه ر دوبارپھتو یں وجائہضائع یں زیہ چیر گا

"؟ہےموجود ں اہ کہخزانی خیتاریہ "ا، چھوے پمرشد ن
"ہ ہے۔ا قبضکفوج ی باغں اہل وکآج یں ہے۔ برما می جنوب"ا، ے کہنه عالم

ے کے نڑاہ گو خزانں کوگلوکہ ا ھا تے ہی کہلے پہنیں م"ر بوال، کا گلہہ قهمرشد ق
"کے۔سچ نہ پہنی وئں کاہجی ہے نظر آتں موزوگہ جی ہی سیاے لئ

"یں۔ے ہوالے دوست آنیک اے ماریں ہر میذرا دھی اب"، ےر بولیکھ کده گھڑی عالم

 ر اندرے کلھ و ساتکشخص یک اور آزونا ای وئک ہر دستے پوقت دروازی ن اسیع

ے وئے ہنہپتلون ٹ پوی کعنیا لباس کطرز ی مغرب۔ یہ اھشخص تی برمیک واال اے آن۔ ایآ
۔اھت

ے خزان یخی، اس تارگر وان لنٹمسپ ہیں آ"ا، ے کہوئے ہرواتکتعارف ے دانش نه عالم
"ک۔مالکے 

ھ اتے ہسب سی باری بارے اس نے۔ ئگو ہ ہطرف متوجگ کی ر وان لنٹمسگ سب لو
ر ٹاب مس"، ےدانش بولہ عالم۔ ایٹھ گیر بچ کنی کھیرسہی کب یقرے ریمه ر و۔ پھایمال

"ے۔ل سنئیمتعلق تفصے کے خزانے سگ وان لن

اندان را خیمں۔ وہا فرد کخاندان گ شولنیں م"ا، کہا اور یاگسلیٹ رگسے نگ وان لن
زرا ہ گعرصں۔ وہتا ہریں می ارومپر ہشیں م۔ اھور تہمشے سہ وجکی علم و فضل ے نپا
ے مارہخر آی۔ ئی گلی چتکسب جائداد بی مارہ ہرفتہ ن رفتیکلھے ر تیحد امے بگ م لوہ
، یںابتی کعنہ یخزان۔ یہ اه گیرہ م خزانیقده ن اور ویزمکچھ مندر یک اس صرف اپ

۔ یہ ی ہیںرانپسو سال ی ئیں کزی چیرانکی پطرح ی ، برتن اور اسے، مجسمیںریتصو
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ر ے پقعالے مارہجب ہ ہیں۔ ا نمونی کریگارکب اور یذہتی رانک کی پملے ماریں ہزچی
یک ر اپیٹ کلیں می کپڑے شمیو رکز چیر ے ہوالد نے ریا تو میردہ کحملے نں ویباغ

صندوق  ودا اورکھا یک گڑھایں میچے ر باغکمل ے نں م دونو۔ ہایردکبند یں صندوق م
۔ اپڑونا ہ فرارے سں اہویں مہا اور یرلہ کقبضے نں ویر باغے پعالقے مار۔ ہایردکدفن 
د والے ریبعد مے عرصے کے کچھ اس واقع۔ ایا دڈھو کان کمے مارے ہنں وگان لو

ی ریمہے۔ دفن گہ جی اسک تھی ابہ خزانہے کہ ن یقھے یمج۔ اگیوہا انتقال کصاحب 
ں یمے و تحفکر گھعجائب ی سکر کال کنے سں اہو وے کاس خزانیں مہے کہ ش ہخوا

و کب و تمدن یذہتک کی ملے ریاور میکھیں دے اسگ لوکے ر ھا بیدنکہ تاں دوے د
"کیں۔سیکھ د

"ہے۔ن کناممکہ ل بلکحد مشےجانا بں اہل وکآج "ا، ے کہمرشد ن

حاصل ہ خزانے سے عیذرکے رواز ی پوائہن یک، لکشے بی ج"ا، ے کہنگ وان لن
"ہے۔د یامے کی کچھ نیرلک

ی سیاہ گجی وئکاس پآس کے ر پ کے گھا آ۔ کیاھ گیا مطلب سمجپ کآیں م"مرشد بوال، 
"؟کےاتارا جاسه اریطں اہجہے 

دن  تہبہے۔ موار ہن یزمک اس دور دور تکے پر ے گھری، مںای ہج"بوال، گ وان لن
"ھے۔تے ئیے گدئٹ اکدرخت ں کے اہوے زرگ

ں نوا دشمیں گے یش آئے پیسے قیطرہ دوستانے سپ آگ لوں کے اہو"ا، چھوے پنیں م
"طرح؟کی 

گ و لوجھے۔ ته ر خوایدوست اور خے مارہتو گ لوے رانں کے پاہو"ا، ے کہنگ وان لن
ر کا فرض اطیاحت۔ تاکسہیں کہہ نے کچھ ن سیقیں یمتعلق مکے ان ے ہیں آئے نئے اب نئ

"ہے۔مارا دشمن ہر شخص ہا ں کاہوے کہ جئیل

"ے۔ئہاچنا ہار ریتے لئے کے مقابلیں میہ ہے کہ ہا مطلب کاس "، ےبولہ عالم

ے ر سپم اوہے۔ ہبعد ے کے ر اترنپن یزمه اصل خطریں مہ"ا، ے کہتان مرشد نکپ
تالش ہ خزان رکاتر یچے م نہا تو یر آباد نظر آیران اور غیوہ ر عالقگ، ایں گےله جائز

"یں گے۔آئٹ س لوپتو واے نظر آئگ لوں اہر وگایں گے۔ رک

ہی شان دنے کی عالقے نپاپ ا آکی"، ےا اور بولیال دپھیر پز یمہ نقشیک اے نہ عالم
"؟ے ہیںتکرسک

ے ائیدرڈ ہے۔ یہ برما رویہ "۔اور بوالی دکھ ری لگانگہ جیک فورا اے نگ وان لن
"ی۔رومں پاؤگمارا ہا ہریہ اور ی اراوت

ٹے نھگم سات ھے۔ ہتہے جارے لڑے چاھ ساتڈ کے م برما روہے۔ ہبات ہ کی جمعے لگا
ا ہورہاس وقت سورج طلوع ے۔ ئچ گنیک پہنزدکے منزل ی نپبعد اکے سفر ے لمبکے 

) ےمرک(بن ے کینپاگ وان لنھی۔ تہی ا رگمگز جچیر ے ہسں رنوی کرہسنکی اس ۔ اھت
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ه وے۔ ئوہران یر حیکھ کدے م اس۔ ہاھتے وئے ہنپہلباس ی اب برمه و۔ الکر نہباے س
ں کہ وکو بتا سں کوگلوں کے اہویں مہے کہ نا ے پہلباس اس لئی برمے نیں م"بوال، 

"ں۔وه ہبندی ائھا بکان ھی بیں م

ھے۔ ت ےتکسیکھ طرح دچھی و اکن یم زمگی۔ ہلے ونہم ہ کستہآہ ستہآی بلندکی از ہج
ا ٹاکر کیک چاے از نہجھے۔ تہے انات نظر آرکمھی۔ کہیں کہیں موار تہن یتر زمه ادیز

ش یپمنظر ک ب افسوس نایعجی رانیوے کی عالق۔ اگیاتر یں دان میع میوسیک اور ا
یں اب م ح،یل صحکبال"ر بوال، پھا ہتا ریکھدے و غور سے کعالقگ وان لنھی۔ تہی ررک

ے نپاه وہے۔ ا یرلکل یتبدہ نا راستپد ایشاے ا نیدرے ہیں۔ اترں اکہم ں کہ ہوہا ھ گیسمج
"ہے۔ا ے گیر لکا ہبھی و بں کدرختوکے باغ ے مارھ ہسات

"۔انکرا میا مہره و"بوال، کے ره کطرف اشارکی ر یک ڈھیاں کے روھته پو
ہ ن۔ ایردک هتباکچھ سب ے نں ظالموه آ"بوال، ه وی۔ ئگرا ھآواز بکی اس ے شدت سکی غم 
"۔اکمندر ہ ا، نڑوچھا نشان کر گھ
گ لو پآہیں ہے۔ نه فائدی وئکا ے کرنکوقت ضائع "ر بوال، ڑکطرف می ماره ہر وپھ
"یے۔آئے لھ ساتچے لیاور بیں دالک

ش ہ پیا حادثکیب ے کجان هللا۔ تاکسڑ وہیں چھو نے کاریطیں م! دوستو"مرشد بوال، 
"ے۔آجائ

ا ٹھدال اک اورچہ لیبے ، آزونا نھیںتیں اس بندوقے پمارے۔ ہلیں چتالش مے کی م خزانه
ے س نا۔ اگیر ه ٹھہر وچ کنگہ پہجیک ا۔ اھا تہل رگ چوان لنگے آگے آھی۔ تکھی ر

"گہ ہے۔جه ویہی "ا، یبتاے سے اشار

آواز ں کی وپاڑے کے ٹویں گھمک ہانچاگے۔ لے رنی کدائے کھم سب زور شور سه
یں مہ توے لے پہاس ن۔ واہنمودار ی برمیک اے سامنے مارہر بعد یدی۔ کچھ دی سنائ

یں مے جہز لیا اور تکیفائر یں وا مے ہاس ن۔ واہ ہشبے کچھ د اسیر شا۔ پھایکھدے غور س
۔الکنگ اھو بکطرف یک وا اہالتا کچھ چ

"ا؟ھتا تکہا ه کیو"ا، چھوے پنیں م

"۔وہار ریتے لئے کے مقابلکہ ا ھا مطلب تکاس "بوال، گ وان لن
سب ۔ اھا تیردٹ کارٹاز اسہجے اس نھی۔ تی لگھ بو سونے کی خطرھی بے د مرشد نیشا
۔واہبرآمد چہ صندوقیک بعد اکے ر یدکچھ آخر ھے۔ تہے رری کدائے کھسی زیتگ لو

"یہی ہے۔، یہی ہے"نخا، ے چیسی خوشگ وان لن

نان یماطے م ن۔ ہاالکر نہباے اور اسی ائٹی ہٹمے طرف سں اروچے کے چصندوقے م نه
ے سے کے پیچھے لیک ٹیای برمے ت سہا اور بیدی شور سنائک انچا۔ ایا سانس لک

ی۔رائکے ٹر سھتیک پای ول۔ گایدک ونھجھی فائر بے نی سے کسیں ان مے۔ وئہنمودار 
ں ایولگاور ے ئیٹ گر لپن یزمے سی م جلد۔ ہاہ کیر حملپم ے ہن طرف سیتے نں دشمنو
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م ہے۔ ہ اد آتایت ہب هللایں وقت مے سیاگیں۔ لے زرنے گسں سروے ماری ہوئی ہسنسنات
ا ہر پڑھمنتر ی وئھی کبگ مارا دوست وان لنھے۔ ہمصروف تیں مے نگمانیں سب دعائ

من دشے از سہا، جے گدشمن غالب آجائھے کہ تہے رھ م سمجہن اس وقت جب یع۔ اھت
ر کئر طرف فاں اروچر کما گھما گھن گن یمرشد مشگی۔ لے ونڑ ہاچھبوں کی ویولگر پ
۔اگلے نٹوٹا زور کان ہ ستہآہ ستہاور آے ئگوہدشمن تتر بتر ۔ اھا تہر

ور اٹھی ا ای گھٹالیک کاے طرف سکی شمال مشرق ی۔ وئہبت نازل یاور مصیک اب ا
آس ے س ےونہرا ھیاندکہ ونکی، ےوئه ہت خوف ذدہم بگی۔ ہلے انچھر پآسمان ے سی زیت
ور پرھر بپم ه ہوکہ ا ے گو موقع مل جائکا اور دشمن کے گآسہیں نظر نہ ا عالقکاس پ

ے۔ر لہ کر قبضپاز ہجکے رہ کحمل
ور ر زور زیکھ کدیکھ و دکآسمان ی وئکر ے۔ ہئگوکٹھے ہطرف ایک اگ ر سب لوھاد
۔اھا تہال رے چس

"گی۔وی ہاتچنپہنقصان ی ارھبہیں ا انہے کہ یہ گھٹال یرا خیم"، ےدانش بولہ عالم

ر ک یکھدیں مے ہمرشد نگے۔ اھطرف بکی از ہا اور جیاٹھو اکر صندوق کمل ے م نه
ر ہالدا  رپاز ہصندوق جے م نں ہی ہجو۔ اھتی ارھت بہصندوق بھی۔ تی ردکبند گ فائرن

از ہجے مرشد نے۔ ائپو ہسوار یں از مہجے ل سکمشڑی بھی م ب۔ ہاگیا چھرا ھیطرف اند
ا اور گیا چھرا ھیاندپ وٹا گھٹر طرف ۔ ہاگیطوفان آھ ہی ساتکے اس ۔ ایردکبند ه ا دروازک
ک اخطرنی سیاے۔ ئگل ہتو دل دے مارگی۔ ہلے ونی ہسڑ اچھبوں کی ویولگر پاز ہج

۔اھا تہ پڑنہ واسطھی بے کلے پہصورتحال س
ی ں کویولی کہ یہ گبات آئیں یہ مھ سمجکی ا، تب اس یکھدے ت غور سہبے مرشد ن

ے سامنھی۔ لغار تکی یدل ٹڈی تو یہ ، ھےتہے ررے گاولہ ہی یہ اور نھی تہیں نڑ اچھبو
ند ا منظر نظر آنا بکر ہاور باے ئگوہجمع ں کے گچھے کے گچھے وٹڈیر ے پشیشکے 

ی ابیامی کریسب مپ دوستو آ"ا، ے کہزور سے اس ن۔ اپڑ گیذرد گ ا رنکمرشد ۔ اگیوہ
ں کے وٹڈی ہے کہتا کوسں۔ ہوہواال ے رنکرواز پند ھا دھاندیں میں۔ دعا فرمائے لئکے 
 م اسہے ہن کممھی بیہ اور کیں رسہ کت نکحرکھے نکے پاز ہر جکنس یں پھدل م

"یں۔ل جائکنے بت سیمص

 ےرنکت کحرے سی زیتکھے نکے پاز ہج۔ ایماگھا یک پہیاے تان مرشد نک کپانچا
از ہجہ تسہآہ ستہآگے۔ لے نے پھٹردں کے پانوے کمارکہ ہوا ہاتنا زبردست شور گے۔ ل

ں ایلگانیں مں انوے کنپاے م ن۔ ہاگیال چتا ڑھبھی شور بھ ہی ساتکے اس ۔ اگلے نٹھر اپاو
ه ر رکو ہس ہس نہز تچیر یں ہر میذرا دھی ابے سیجکہ ا ھتا تگلں وھیں۔ یتی وئی ہونسٹھ

دل ی کے ٹڈم ی۔ ہئگل ی پھیز روشنیاندر تکے از ہج۔ اگیوہشور ختم ک انچاے گی۔ جائ
ھے۔تچکے ل کر نپاوے س
ا، کہ رکرا کمسے مرشد نھی۔ تہی نظر آره ایل سکن بالیزمک دور دور تیچے نے ماره
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ذرا ان " ر بوال،کنس ہر پھ" ی ہیں۔تیردکا یا صفاکز چیر ں ہاہے کہ ٹڈیسنا ے نیں م"
"ں گی۔وچکی ہرں چٹ کاہیں ٹڈیجنے جئکیا تصور ں کناالئقو

سنا ے م نتے۔ ل آئکر نہباے سی سالمتکہ ر مناؤ یخی نپتم ا"، ےر بولکوہناراض ہ عالم
ے رجائر مھارا دوست بہدن تمی سکہ کونکیرو، ہ کنی ر خوشے پمرنکے دشمن ہیں کہ ن
"ں۔وہا شعر سناتا کی کترہیں تمیں رو مٹھہن یکل۔ اگ

ر سو ڑھ کادر اویں چمہے۔ رے رتکو بور کر مرشد کشعر سنا سنا ہ بعد عالمکے اس 
ے۔ئچ گنپہم استنبول ک کہ ہتں ا۔ یہاگی

جب ۔ اگ ےا جائکھرں اہ یہارا خزانہو برخوردار تمیکھد"ا، ے کہسگ وان لنے نہ عالم
"۔اناجے وطن لے نپو اکاس وقت تم اس امانت ے وجائہامن برقرار یں مک ملے ارہتم
ھیں۔محفوظ تیں ر مگھعجائب " پیاپ کتو"ک تے لے پہعرصیں کچھ زی چیخیتاره و

٭٭٭         

ء سے لیا گیا۔ ١٩٨٨ہنامہ ہمدرد نونہال، مارچ ما
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